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PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REEXAME  NECESSÁRIO  nº  0000124-
77.2014.815.0881
RELATOR      :Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE :Câmara Municipal de São Bento
ADVOGADO  :José Adriano Dantas – OAB/PB 18.044
APELADO  :Município de São Bento
ADVOGADO  :Cícero Pedro da Silva Filho OAB/PB 19.196

PROCESSUAL  CIVIL –  Apelação  e
Reexame necessário – Ação de obrigação
de  fazer    –  Reconhecimento  jurídico  do
pedido  –  Extinção  do  processo  com
resolução  de  mérito  –  Procedência  do
pedido - Condenação da Fazenda Pública
em  honorários  advocatícios  –  Pleito  de
majoração -  Fixação com base no art. 85, §
3º. Inc. I, do CPC – Reforma da sentença –
Desprovimento  da  remessa  e  provimento
parcial à apelação.

–  O  reconhecimento  do  pedido  pelo  réu
importa  na  extinção  do  processo  com
julgamento do mérito nos termos do artigo
487,  III,  a,  do NCPC, com a consequente
procedência da ação. 

-   Tendo a Fazenda Pública reconhecido a
pretensão deduzida  na  inicial,  cabe a  ela
arcar  com  o  valor  arbitrado  a  título  de
honorários advocatícios. 

1



Apelação Cível e Reexame Necessário nº 0000124-77.2014.815.0881

- Nas causas em que a Fazenda Pública for
parte,  a  fixação dos  honorários  observará
os  critérios  descritos  no  §  2º  e  ainda  os
percentuais previstos nos incisos I a V do §
3º do art. 85 do NCPC.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação unânime, em negar
provimento ao reexame necessário e dar provimento parcial à apelação cível,
nos termos do voto do relator e da súmula do julgamento de fl. retro.

R E L A T Ó R I O

CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SÃO  BENTO
ajuizou ação de obrigação de fazer em face do MUNICÍPIO DE SÃO BENTO. 

Em  sentença  exarada  às  fls.  247/248,  o
MM. Juiz “ a quo” extinguiu o processo com resolução de mérito, já que o réu
reconheceu a procedência do pedido e liquidou com o que estava em débito,
por sentença, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, com fulcro
no art.  487, III,  alínea “a”, do CPC, determinando o arquivamento do feito,
logo após o trânsito em julgado, com baixa na distribuição. Condenou o réu
ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (hum mil
reais).

Devidamente intimada, a Câmara Municipal
de  São  Bento  interpôs  apelação  cível,  aduzindo  que  os  honorários
advocatícios fixados na r.  sentença foi por demais irrisório, uma vez que o
valor  reivindicado pelo  recorrente  quando  do  ajuizamento  da  ação  era  da
ordem de R$ 105.800,00 (cento e cinco mil e oitocentos reais), valor atribuído
à causa, pois representava o benefício econômico buscado pela parte autora.
No entanto, aduziu que a sentença fixou os honorários no valor equivalente a
menos de 1% (um por cento) do valor reconhecido devido pelo Município de
São  Bento  –  PB.  Dessa  forma,  pugnou  pela  majoração  dos  honorários
advocatícios, a fim de que seja fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor
da causa.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.
263/264.
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Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem
manifestação de mérito (fls. 270).

É o relatório.

V O T O 

“Ab  initio”,  faz-se  mister  observar  que  o
“decisum a quo”  está sujeito ao duplo grau de jurisdição,  “não produzindo
efeito senão depois de confirmada pelo tribunal” (art.  496 do NCPC1) 

Dessa  forma,  conheço,  “ex  officio”, do
reexame necessário, e o aprecio, doravante, conjuntamente com o recurso de
apelação.

No  caso  em  testilha,  verifica-se  que,  em
face do reconhecimento pela edilidade recorrente da pretensão deduzida na
exordial, o magistrado de piso,  extinguiu o processo com resolução do mérito.
Em  consequência,  condenou  o  promovido  ao  pagamento  de  honorários
advocatícios, os quais foram fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais). 

Registra-se,  desde  logo,  que  a  sentença
prolatada deve ser mantida. 

A demanda cinge-se sobre uma diferença
de valor  correspondente a R$ 105.800,00 (cento e cinco mil   e oitocentos
reais)  a  ser  recebida  do  Município  de  São  Bento  a  título  de  repasse  de
duodécimo, uma vez que o Município vinha repassando a menor os valores
devidos durante o exercício de 2013. 

Deveras, consta do caderno processual, à
fl.  19,  o  reconhecimento  da  procedência  do  pedido  pelo  Município,  em
conformidade com o parecer do Ministério Público.

1 “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo
tribunal, a sentença: 

I – proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e
fundações de direito público;”
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Ora, o reconhecimento do pedido pelo réu,
determina  a  extinção  do  processo,  com  julgamento  de  mérito,  consoante
dispõe o art. 487, III, a, do Novo Código de Processo Civil, in verbis: 

Art. 487- Haverá resolução de mérito quando o juiz:
(…)
III- homologar:
a)  o  reconhecimento  da  procedência  do  pedido
formulado na ação ou na reconvenção;

Na hipótese, portanto, observa-se que com
acerto agiu o magistrado “a quo”, posto que deve incidir a regra prevista no
art. 90 do NCPC, que dispõe sobre a distribuição das verbas de sucumbência
no caso de desistência ou reconhecimento do pedido inicial, “in verbis”:

“Art.  90. Proferida  sentença  com  fundamento  em
desistência,  em  renúncia  ou  em  reconhecimento  do
pedido,  as despesas e os  honorários  serão pagos pela
parte que desistiu, renunciou ou reconheceu .”

Destarte,  impõe-se  a  condenação  do
Município  ao  pagamento  dos  honorários  advocatícios  sucumbenciais,
subsistindo incólume o fundamento da decisão resistida quanto a esse ponto. 

Além disso, eis que o juiz de base fixou o
valor dos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais),
o que mostra-se irrisório.

É  que  no  tocante  aos  honorários  de
advogado, o Código de Processo Civil disciplina essa matéria, estabelecendo,
como regra geral, que seus limites serão calculados entre o mínimo de 10%
(dez  por  cento)  e  o  máximo  de  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-
lo, sobre o valor atualizado da causa, devendo ainda, serem observados: a) o
grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) a natureza
e a importância da causa; d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, incisos I a IV, do NCPC).

Outrossim, o § 8º do dito artigo prevê que
“nas  causas  em que for  inestimável  ou  irrisório  o  proveito  econômico  ou,
ainda,  quando o valor  da  causa for  muito  baixo,  o  juiz fixará o  valor  dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §

2
º”. 
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Já nas causas em que a Fazenda Pública
for parte, a fixação dos honorários observará os critérios acima descritos e
ainda os percentuais previstos nos incisos I a V do § 3º do art. 85 do NCPC.

O art. 85, § 3º, inc. I, do CPC, prevê que:

“Nas  causas  em  que  a  Fazenda  Pública  for  parte,  a
fixação  dos  honorários  advocatícios  observará  os
critérios estabelecidos nos incisos I ao IV do § 2º e os
seguintes percentuais:
I – no mínimo de 10 % (dez por cento) e máximo de 20%
(vinte  por  cento)  sobre  o  valor  da  condenação ou  do
proveito  econômico obtido  até  200 (duzentos)  salários
mínimos;

Assim,  considerando  o  zelo  que  o
procurador da parte demonstra em todo o trâmite processual, bem como o
tempo exigido para o serviço, e o fato de a matéria travada nos autos não ser
de  grande  complexidade,  tenho  que  se  faz  necessário  a  majoração  dos
honorários advocatícios para serem fixados em 10% (dez por cento) sobre
proveito econômico obtido na presente ação.
                                                      
                                                      D I S P O S I T I V O 

Por tais  razões,  NEGA-SE PROVIMENTO
A REMESSA OFICIAL E  DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
CÍVEL, para majorar os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) do
proveito econômico obtido pela parte promovente, mantendo a sentença nos
demais termos.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos (relator), o Exmo. Des. Luís Sílvio Ramalho Júnior e
o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 15 de agosto de 2017. 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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